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АНОТАЦІЯ

    Об’єкт дослідження – енергетичні процеси в електротехнічних пристроях
і системах з нелінійними елементами, процеси компенсації неактивних
складових струму.
    Мета роботи – компенсація неактивних складових струмів в умовах
підключення нелінійного та несиметричного навантаження із силовим
активним фільтром.
     Методи дослідження й апаратура: крос-векторна теорія потужності;
методи моделювання електромеханічних систем; математичні пакети Matlab i
MathCad.
       В результаті роботи відповідну віртуальну модель для дослідження
режимів роботи мережі з нелінійним та несиметричним навантаженням та
системою компенсації, що дозволило підвищити ефективність роботи системи
електропостачання.

Ключові слова: КОМПЕНСАЦІЯ, СИЛОВИЙ АКТИВНИЙ ФІЛЬТР,
СИСТЕМА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ, МИТТЄВА ПОТУЖНІСТЬ

ABSTRACT
      Object of research – energy processes in electrical devices and systems with
nonlinear elements, processes of compensation of current nonactive components.
Purpose – compensation of nonactive components of currents under conditions
of connection of nonlinear and unbalanced load with power active filter.
    Methods and devices: cross-vector theory of power; modeling  electromechanical 
systems; mathematical packages Matlab i Mathcad.
      As a result, an appropriate virtual model for the study of the modes of
operation of the network with nonlinear and asymmetrical load and compensation
system was made, which made it possible to improve the efficiency of the power
supply system.

Keywords: COMPENSATION, POWER ACTIVE FILTER, POWER
SUPPLY SYSTEM, INSTANTANEOUS POWER


